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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ไมเหนือความเมตตาไปได 
 

กอนจังหัน 

วันพระ วันโกน วันเสาร วันอาทิตย เปนวันที่ผูหาหลักจิตใจใสตัวเอง จะเขา
เกี่ยวของกับสถานที่อบรมศีลธรรม เชนอยางวัด เรียกวาสถานที่อบรมศีลธรรม วันวาง
เชนนั้นอยาใหวางเฉยๆ วางแบบวางเปลาไมเกิดประโยชนอะไร แตไปหนาแนนอยูในนรก
อเวจี สุรายาเมา โรงระบํารําโปรําเปไปอยางน้ันใชไมได นั่นเปนเรื่องของสัตวผูมีจิตใจอัน
ต่ําทรามที่จะสรางความชั่วชาลามกใหแกตนเองและผูเกี่ยวของทั้งหลาย สวนการเขาอบรม
ศีลธรรมนี้เปนสิ่งดีงามมาก ยังจะเปนมรดกสืบทอดไปหากุลบุตรสุดทายภายหลัง ใหเปน
เด็กดีคนดีพลเมืองดีไปโดยลําดับลําดา 

เวลานี้ประเทศไทยของเราเรียกวาเปนเมืองพุทธ รูสึกวาจืดจางวางเปลาจากพุทธ 
เอนไปหาผีหาเปรตมากเขาทุกวันๆ ขอใหนําธรรมนี้เขาไปสูใจตัวเองบางวันหนึ่งๆ อยาให
ไดขาดไปเสยีทั้งวัน เชนเวลาจะหลับนอนทําความสงบใจ ใจนี้เปนตัวดีดตัวดิ้น เปนตัวฟน
ตัวไฟ มหาเหตุอยูที่ใจ คือใจนี้มทีั้งธรรมมีทัง้กิเลสตัวเปนฟนเปนไฟ แตธรรมแสดงไม
คอยได มีตัง้แตกิเลสออกหนาออกตา นี่ละโลกถึงไดเกิดความเดือดรอนกันมากมาย โลกน้ี
หาแตความสุขความเจริญๆ แตสวนมากโลกไมไดคิดวาความสุขความเจริญนี้มาจากไหน 
มาจากกิเลส ทีนี้โลกทั้งหลายก็ไมทราบวากิเลสคืออะไร พากันดีดกันดิ้นหาแตความสุข
ความเจริญ แลวก็เจอแตความผิดหวังๆ นี่คือกิเลสพาไปสูความเจริญเพื่อความผิดหวังนั้น
แหละ ใหพากันจําเอานะ 

กิเลสน้ีหลอกโลกมาเปนประจํา เปนพื้นฐานอันใหญโตมาก พระพุทธเจาแตละ
พระองคที่จะไดมาตรัสรูร้ือฟนสัตวโลกขึ้นมาพอมีความสุขความสงบเย็นใจบางน้ี มีเปน
ครั้งเปนคราว เชนเวลานี้พระสมณโคดมเราประทานศาสนาเอาไว ๕๐๐๐ ป นี่ก็คอืเปน
บันไดเพื่อเราจะไดไตเตาไปตามนั้นขึน้โดยลําดับลําดา เพื่อความสุขความเจริญแกตน เชน
อยางเรามาวัดมาวาในวันเชนนี้ เรียกวามาอบรมศีลธรรม หาสมบัติอันดีงามและลนคาเขาสู
จติใจของเรา ใจนี้จะคิดอานไตรตรองอะไรก็ตาม ถามีธรรมอยูภายในจิตใจ ความผิดถูกดี
ชั่วจะทราบไปโดยลําดับ คัดเลือกไปโดยลําดับ นี่คือผูมีธรรมในใจ ผูไมมีธรรมนี่ความับๆ 
อะไรควาๆ สวนมากมีแตน้ําเหลวๆ แลวก็ไปเจอแตฟนแตไฟ 

ไปบานใดเมืองใดถามกนั สบายดีเหรอๆ มันมีตัง้แตกองทกุข ที่จะตอบวาสบายดีก็
มีแตรางกายเปนคําติดปากติดนิสัยของคนไทยเรา สบายดีเหรอ สบายดี ฟงซิวา สบายดี 
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ทั้งๆ ที่ภายในจิตใจนี้ผัวมันวิ่งไปหาตัวเมีย หาผูหญิงอีกคนหนึ่งหรือสองสามคน เรียกวา
ไปหาหลายเมีย หาหลบๆ ซอนๆ แลวก็มีผูไปถาม สบายดีเหรอ ไปถามเมีย เมียก็วา 
สบายดีตายอะไร พออีหนูมันหนีจากบานไปไดหลายวันแลวไมเห็นกลับมาเลย คือมันไปหา
อีหนู นี่ละสบายดีอยางน้ีเปนสวนมาก ถาเปนตามกิเลสแลวสบายดีอยางนี้ทั้งน้ัน มีแต
ความผิดหวังบอบช้ําภายในจิตใจ 

ถามีธรรมเสียอยางเดียว ผัวเดียวเมียเดียวพอแลว ผัวเดียวเมียเดียวพอ อยูบาน
ไหนเมืองใดโลกไหนก็ตามมันมีครบดวยกันทั้งน้ัน ผูหญิงกอนจะมาเปนผัวเปนเมียกันกับ
ผูชายมันครบมาดวยกันแลว มันไปหามาสะแตกอะไรอีก สามหญิงส่ีหญิง หาหญิงหกหญิง 
สามชายสี่ชายหาชาย ยิ่งมีตําแหนงสูงๆ ดวยแลว สมัยปจจุบันนี้หมาเดือน ๙ สูไมได หมา
เดือน ๙ เดือน ๑๒ คึกคะนองใหญทีเดียว อันนี้คนที่มีความรูเต็มไปดวยกิเลสน้ี ความรูอัน
นี้เปนเครื่องเสริมไฟและเปนปุยอันดีงามใหวิ่งหาตั้งแตอีหนูๆ ไปทําการทาํงานผูหญิงตอม 
ไมตอมยังไงก็ตัวมันเองเปนตัวสอดสองอยูตลอดเวลา นี่ละเร่ืองของกิเลส กลับไปบานก็หา
ตั้งแตความทุกขไปเผาหัวอกกันๆ 

อะไรทุกขไมเทาใจทุกขนะ ทานทั้งหลายจําไว ที่ไหนที่ทุกขมากๆ ในหัวอกจริงๆ ก็
คือสามีภรรยาแบงปนใจจากกันไป อยาพากันทาํเปนอันขาดนะ อันนี้เจ็บแสบมากทีเดียว 
ไวใจกันไมไดจนกระทั่งวันตายจากกัน ถาลงตางคนตางฝากเปนฝากตาย ซื่อสัตยสุจริต 
เปนอวัยวะเดียวกันตอกนัแลว สมบัติเงินทองขาวของจะมมีากมีนอยเปนธรรมดา ไมไดมา
ทําลายจติใจมากเหมือนจิตใจที่แบงปนกันไปใหหญิงใหชายนะ ธรรมะตีตะลอมเขามาให
เปนอวัยวะเดียวกันทุกส่ิงทุกอยางแลว นี่ละคือบอแหงความสุข ทานทั้งหลายหาความสุข
ใหหาตรงนี้กอน 

เฉพาะผูมีครอบครัวเหยาเรือนแลว สามีภรรยาใหฝากเปนฝากตายตอกัน เอา ถา
หากวาฝากเปนฝากตายตอกันแลว ยังจะเปนความทุกขความทรมานอยูดวยกิเลสตัณหา
ประเภทนี้ เราจะพาไปฟองพระพุทธเจา วาพระพุทธเจาตรัสส่ังสอนสัตวโลกน้ันไมจริง ให
มีผัวเดียวเมียเดียว คนนี้เขามีตั้ง ๒๐ ผัว ๓๐ เมีย เขายิ่งมีความสุขมาก เอาไปอวด
พระพุทธเจาหนอย ไปใหมาบอกหลวงตา หลวงตาจะพาเขาเฝาพระพทุธเจา ถาทานผิด
จริงๆ แลวหลวงตาจะพาฟองเองทเีดียว ถึงพระพุทธเจาก็ไมกลัว เราจะพาฟองเลย แตนี้
มันกลัวกอนละซิ คือเรามันมีแตพวกผิดทัง้น้ัน ไปทานจะตีกบาลเอาๆ หงายหมามาๆ 
เขาใจเหรอ กิเลสพาคนใหหงายหมามา พากันจําใหดี 

วันเสารวันอาทิตยเปนวันสําคัญมากที่เราจะเสาะแสวงหาสมบัติอันลนคา คือธรรม
เขาสูใจของเรา แลวประพฤติตัวเปนผูมีหลักมีแหลงมีเขตมแีดน ไปที่ไหนมีคนเคารพนับ
ถือ คนมธีรรมมีคนเคารพนับถือมากนะ แตคนไมมีธรรมมีตัง้แตพิษแตภัยในตัว ถึงเขา
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เห็นแลวเขายกมือไหวพอเปนพิธีกิริยาประจบกันเทานั้นแหละ ภายในใจเขานึก ไอเปรตนี่ 
มันมีเมียหาคนนะไอนี่ เขาจะวาอยางนั้นตามหลัง แลวผูหญิงตัวเปรตอีกเหมือนกัน มีผัว 
๑๐ คนก็มีอกีนะ ใหพากนัเขาใจ กิเลสตัณหามีไดเสมอกันทั้งหญิงทั้งชาย เปนแตเพียงวาผู
มีมากมีนอย ยิ่งผูสงเสริมมันยิ่งมากขึ้นๆ ถาผูพยายามตัดรอนลงก็ลดนอยลง ส่ังสม
ศีลธรรมขึ้น ศีลธรรมก็หนาแนนขึ้นมา คนนั้นชุมเย็น จิตใจนั้นชุมเย็น 

เชนอยางเรามาวัดมาวานี้ ก็นําศีลนําธรรมนี้ไปปฏิบัติตัวเพื่อเปนคนดี เราจะเอา
อะไรมาตบแตงใหสดสวยงดงามนั้นไมมีทางแหละนะ เพราะตัวเราไมเห็นมีอะไรสะอาด
สะอานเลิศเลอมาจากไหน ก็เหมือนเราๆ ทานๆ ใหเอาศีลเอาธรรมเขาไปประดับ อันนี้
สวยงามมากทีเดียว เอาเครื่องตกแตง เอาบานเอาเรือน บริษัทบริวารหรูหราฟูฟามา
ประดับตัวเองไมไดสวยงามอะไรละ เขาใจเหรอ วันนี้พูดเรื่องธรรมะในวันเสารวันอาทิตย 
วันพระวนัโกน ใหพี่นองทั้งหลายฟง วันเชนนี้ไมควรที่จะหางไกลจากศีลจากธรรม เพราะ
วันเชนนี้เปนวันหาสมบัติภายในคือธรรมภายในใจ สมบัตินี้กินไดตลอด อาศัยไดตลอด พึ่ง
เปนพึ่งตายไปไดตลอดทัง้ภพน้ีภพหนา มีความสุขความเย็นใจตลอดไป 

ศีลธรรมไมเคยพาใครใหเสียหายไดลมจม แตกิเลสน้ันเอาเถอะ รายไหนก็รายนั้น
แหละ จําใหดีนะ ไปถงึบานแลวเปนยังไงใหปรึกษากันกับแมอีหนู ไปวัดหลวงตาบัวทานดุ
เอาวาหลายผัวหลายเมีย เราเปนยังไงใหไปปรึกษากันผัวเมีย สําหรับผัวเมียที่ดีเขาไม
ปรึกษากันแหละ เฉย ไอผัวเมียที่เลวๆ มันยิ่งว่ิงออกนอกนูน อยาวาประเทศไทยประเทศ
ชาวพุทธ มันประเทศผีนูนนะ มันจะไปนูนนะคนไมมีศีลมีธรรม พากันจํานะ 

ใหเชื่อธรรมพระพุทธเจา ธรรมพระพุทธเจาและศาสดาองคเอกน้ีไมเคยทําผูใดให
เสียหาย ใหไดรับความกระทบกระเทือน ทานเปนศาสดาสอนโลกเพื่อเปนน้ําดับไฟๆ 
กิเลสเปนไฟเผาหัวใจสัตวโลกใหดีดใหดิ้น ทั้งกริิยาอาการทุกส่ิงทุกอยาง ตลอดรบราฆา
ฟน มีแตกิเลสพารบราฆาฟนใหเปนเถาเปนถานไปทุกวันนี้ วาเมืองนั้นเจริญ เมืองนี้เจริญ 
ถาลงหัวใจเต็มไปดวยกิเลสแลวเจริญไหนก็เจริญเถิด อยาเอาไปอวดธรรมนะ ถาธรรมมีใน
ใจอยูไหนเจริญหมดคนเรา ถาไมมีธรรมในใจอยาเอาวัตถุตางๆ มาโอมาอวด ไมเปนคุณ
เปนคาอะไรเลย จําใหดีนะ วันนี้พูดเพียงยอๆ เทานี้เสียกอน ใหพร 

 
หลังจังหัน 

นี่เราก็ระลึกได คอืเวลาน้ียานี้พอกพนูมากทีเดียว มีแตยาจนเบื่อ รําคาญ ก็ตองทน
ฉันอยูอยางนี้ มาคิดสมัยขึ้นเวทีฟดกับกิเลสยาเม็ดเดียวไมเคยมีติดตัว เวลาเจ็บไขไดปวย
เปนยังไง เอามันเอาไขมาจากไหน เวลาหายมันจะไปหายที่ไหน ก็หายที่นี่กายที่นี่ จึงไมมียา
ติดยามแมเม็ดหนึ่งไมเคย จนกระทั่งมาอยูหนองผือมันกแ็บบเดียวกัน เปนไขมาลาเรีย 
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โอย นอนจม พอแมครูจารยมั่นนี่ทานใหพระเอายามาใหเรา เรานอนอยูแครเล็กๆ เปนไข 
ลุกไมขึ้นเลยไขมาลาเรีย โอยหนักมากนะไขมาลาเรีย นี่เราก็ไมลืมนะ ทานใหพระเอายามา
ใหเราเม็ดเทานี้ ทานก็คงจะมียาเม็ดเดียวเทานั้นละทา เลยไมตองแบง ใหเราหมดทั้งเม็ด
เลย พระทานเอามา เรานอนอยู บอกวา “ยานี้เปนยาพอแมครูจารยใหเอามาถวายทาน
อาจารยใหฉัน” พระโผลเขามายื่นเขามา “พอแมครูจารยใหเอามาใหทานอาจารยฉัน” 
เราก็บอก “ไมฉัน” นั่นเห็นไหมละ จะวาไมเคารพครูบาอาจารยก็ไมถูก เราเคารพธรรม 
กําลังฟดกับกิเลส ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันดวยความกลาหาญชาญชัย ยาจึงไมใหมายุง  
 พอแมครูจารยใหพระเอายามาใหฉัน เราบอกวาไมฉันพระก็เลยเอากลับไป เราไม
ลืมนะมันถึงใจ พอกลับไปสักเดี๋ยว คือเอายาไปเราไมฉัน ทีนี้พอแมครูจารยมาเองเลย 
“ไหนมันไขยังไงกันนักหนา มันเกงกวายาไปไหน” ฟงซิอบุายพอแมครูจารยมั่น “ไขมัน
เกงกวายาอะไรไปนักหนา เอายานี่” วางั้นเลยนะ เขาถึงรานเราเลย “เอานี่ยา ยานี้ยา
เทวดาสูไมได ฉันเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้เลย”เอาๆ มันจะฝนไดยังไงกต็องฉนั ฉันแลวทั้งทาน
ทั้งเราเลยไมเคยถามกันเลย เร่ืองยาฉันแลวเปนยังไง ทานใหแลวทานก็ไมถาม ไอเราฉันไป
แลวก็ไมพูดอะไรจนกระทั่งปานนี้ ก็พิจารณามาเทียบกันซิกับยามันพอกพนูทุกวันนี้ เอามี
อะไร 

(พระอาจารยนพดลนําคณะศรัทธาจากจังหวัดพิจติร พิษณุโลก รวมกันมาถวาย
ที่ดินตั้งสถานีเสียงธรรมที่พิษณุโลก ที่ดิน ๒ งาน ๙๘ ตารางวา และไดรวบรวมจตุปจจัย
สําหรับตั้งเสาแลว) เออ ผมอยากฟงอยางน้ัน ปจจัยมีพอแลวจะสรางสถานีวิทยุ เราอยาก
ฟงเหลือเกิน สวนมากมีแตเร่ิมสรางวิทยุเวลานี้ปจจัยมีเทานั้น ขาดเทานั้นๆ แลวก็ควาเขา
มาหาเรา เราเลยจะตาย เราจึงไมอยากไดยิน นี่เหมาะแลวเราพอใจฟง (กระจายเสียงไดถึง
จังหวัดพิษณโุลก อุตรดิตถ ระยะแรกจะใชเครื่องสง ๑ กิโลวัตตกอน) ดแีลวๆ เวลานี้ทาง
วิทยุนี้กําลังตั้งสถานีวิทยุเปนเสียงธรรม ธรรมก็อยากจะพูดโดยตรงเลยวา ธรรมที่เรา
เทศนาวาการในที่ตางๆ ตั้งแตเวลาไหนมาๆ ซึ่งอัดเทปเอาไวนั้นละจะมาเขาทางวิทยุออก
เทศน เวลานี้วิทยุรูสึกขยายกวางขวางอยางรวดเร็วดวยนะ เทาไร (๑๙ สถานีแลวครับ) นี้
ยังจะออกอกี ออกอยางรวดเร็วๆ  

ก็ดีมีสถานีวิทยุคนจะไดรูจักอรรถจักธรรม เขาใจในศีลในธรรมจากวิทยุนี้มีไมนอย
นะ แมแตเราอยูสวนแสงธรรม เขามาหาที่สวนแสงธรรม นี่ก็เปนพยานไดดี เขาบอกวาได
ฟงวิทยุที่สวนแสงธรรม ฟงอรรถธรรมแลวเกิดความเลื่อมใสอยากมากราบ นี่เปนพยานวา
งั้นเถอะนะ คือไดยินวิทยุ เขาบอกงั้น พอไดยินวิทยุแลวเกิดความเลื่อมใส เลยตั้งใจมา
กราบ เขาเอาทองคํามาถวายดวย แตเราไมไดตอบวาอยางน้ันอยางน้ีเปนเรื่องขบขนัอะไรๆ 
ไมเอา เพราะคนใกลคนไกลมันตางกนัใชไหม 
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นี่เราพูดถึงเร่ืองวิทยุ เปนผลดีอยู เวลานี้ออกมากมายแลว ๑๙ สถานี เทศนาวาการ
ที่ออกทางวทิยุหรือออกที่ไหนๆ ก็ตาม ถาเปนเทศนออกจากปากเราเรียบรอยแลวนั้น เรา
ยืนยันรับรองไดรอยเปอรเซ็นต ธรรมเหลานี้เราถอดออกจากหัวใจทั้งน้ัน ขอใหพี่นอง
ทั้งหลายไดทราบทั่วหนากันวาศาสดาองคเอกเปนยังไง ธรรมอันเอกคอือะไร จะมาสัมผัส
สัมพันธที่ใจ เปนใจอันเดียวกันกับธรรม ธรรมอันนี้ละออก เราถอดออกมาจากหัวใจเรา 
ปฏิบัติธรรมมาแทบเปนแทบตายมาเห็นอาหารเหลือเฟออยางนี้ๆ มันอดไมไดนะ อาหาร
เหลือเฟอๆ กับที่เราอยูในปาในเขา บิณฑบาตกลับมาแลวไปนั่งอยูกอนหินฉัน เห็นผัก
กระโดนก็อยากจะฉัน แตในบาตรมีแตขาวเปลาๆ จะฉันกบัผักกระโดนไดยังไง ไมลืม
เหลานี้นะ เวลาทุกขเวลาลําบากแสนสาหัส นั่งหายใจแขมวๆ บนภูเขา แลวก็มาเห็นอาหาร
เหลือเฟออยางน้ี เฉพาะอยางยิ่งเห็นพวกผักกระโดนพวกอะไรที่อยูในเขา เขาเอามาถวายนี่ 
พอเห็นนี่ปบระลึกไดปุบๆ เลย ไมลืมคุณนะฉันผักกระโดนอยูบนภูเขา 

ผลที่ไดมากค็ือไดนํามาสอนพี่นองทัง้หลาย เอาแทบเปนแทบตาย เร่ืองอาหารการ
บริโภคไมตองถาม วันหนึ่งบิณฑบาตมาพอไดฉนัพอ ขาวเปลาๆ เทานี้ไมไดหมดนะ ฉัน
สองสามคํามันก็อิ่มมันไมมีกับอะไร เทานั้นพอ ทนีี้กายเบาหวิว เมื่อกายเบาหวิวจิตใจก็เบา
หวิว นั่นละธรรมเกิดทีน่ั่น ธรรมสงางาม จิตใจผองใสสงบเยือกเย็นตามขั้นภูมิของใจ
ตนเองที่บําเพ็ญได นี่ละเรื่องของอาหารการบรโิภคขบฉันเราเจอเมื่อไรวิ่งถึงกันเลย ธรรมที่
ไดมาสอนโลกนี้มาจากที่วาน้ีทั้งนั้น จากสมบุกสมบันแทบเปนแทบตายมาสอนโลก และ
ธรรมที่นํามาสอนโลกนี้เราพูดอยางเปดหัวอกเลย สามโลกธาตุนี้เราไมมีสะทกสะทานกับ
ผูใดชั้นใดภูมิใด วาที่เราพูดนี้ผิดไป ไมมีเลย คือมันเหนือเสียทุกอยาง ธรรมไดเขาในหัวใจ
แลวไมอยูในความคาดความหมายนะ 

ใจนี้ขอใหไดธรรมเขาสูตัวเองเถอะ ความคาดความหมายจะหมดไปๆ  ความจริง
จะปรากฏเดนขึ้นๆ แลวไมตองถามใครเลย จะเดนอยูที่หัวใจ ธรรมที่เรานํามาแสดงใหพี่
นองทั้งหลายฟงนี้กรุณาทราบเสีย หรือหาวาหลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม ดังที่เขา
ฟองรองมาอยูเวลานี้ หลวงตาบัวอยูในวงคดีนะ ยังอยูในวงผูตองหา เขาบอกวาเขาจะฟอง 
วาหลวงตาบัวนี้อวดอุตริมนุสธรรม การอวดอุตริมนุสธรรมเปนโทษสูงสุดในชีวิตของพระ 
ปรับอาบัติปาราชิก ขาดจากภิกษุ ขาดจากพระทันทีทันใดเลย นี่เขากําลังจะฟองเรา เรา
กําลังอยูในระหวางผูตองหา เขาจะฟองรองเราวาอวดอุตริมนสุธรรม 

ทีนี้เราคิดซิ พระพุทธเจาสลบไสลถึงสามหนไดตรัสรูขึ้นมา ปรากฏวาเปนธรรมดวง
เลิศเลอสอนโลกมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ พระสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามพระพุทธเจาทรงสั่ง
สอน สําเร็จขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเปน สรณํ คจฺฉามิ เราก็ปฏิบัติตามทางสายเดียวกัน 
พระโอวาทอนัเดียวกันที่เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว เราปฏิบัติตามนั้นๆ อรรถ
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ธรรมก็เจอเรื่อยขึ้นมา ตั้งแตปฏิบัติอยูในปาในเขาอยางที่วาน่ีแหละ ลมลุกคลุกคลาน กิเลส
ตีเอาๆ ขึ้นไปบนภูเขาจะฟดกับกิเลส พอขึ้นไปยงัไมไดยกคร ูกิเลสเตะทีเดียวหงายหมาลง
ไป ไปนั่งรองไหอยูบนภูเขาเราลืมเมื่อไร 

นี่เวลาจิตถูกกิเลสตีแหลกขนาดนั้นแหละนะ หลวงตาบัวนี้ละฟงเอา ไปอยูบนภูเขา 
คือจะไปฟดกับกิเลสใหเต็มเหนี่ยว พอขึ้นไป กาํลังของกิเลสมันมากขนาดไหน มันใสหมัด
เดียวลง หงายเลยๆ สูมันไมได เอายอมรับวาสูไมได แตหินลับปญญาหรือเครื่องรบของ
เราน้ีคือหลวงปูมั่นเรา ลงมานี้เขาหาทาน ศึกษาอบรมอีก ไปอกีๆ อยูงั้น ทนีี้ก็คอยดีดขึน้ๆ 
จิตก็สงางามขึ้นมาๆ ก็เอาใหญ กาวเดินละที่นี่นะ เร่ืองความสงบเย็นใจกาวขึ้นๆ กาวขึ้น
สมาธิ กาวขึ้นสูปญญา กาวขึ้นปญญาวิปสสนาอันละเอียดแหลมคม กาวขึ้นสูมหาสติมหา
ปญญา สรุปเลยนะ ทีนี้ใจดวงนี้คาดไดเมื่อไร 

อยูที่ไหนสงางามไปหมด เรายังไมลืมอยูวัดดอยธรรมเจดีย นี่ผลแหงการปฏิบัต ิ
ตอนเชามืดเดินจงกรมอยูตั้งแตตีส่ี อยูตีนเขา เขาเปนชั้นๆ ที่เราอยูสูงหนอยลงไปเดิน
จงกรมอยูตนีเขา จิตมันเปนอยางน้ันจะใหวาไง ไมมีที่ใดอัศจรรยก็มาอัศจรรยตัวเอง นี่ละ
เวลาผลเกิดขึ้น ยังไมถึงที่สุดจุดหมายปลายทางก็ตาม ถึงขนาดนั้นอัศจรรยก็บอกวา
อัศจรรย  
 ไปก็ยนืรําพึง เอ จิตเรานี้ทําไมถึงไดสวางไสวเอานักหนานา มันสวางจนกระทั่ง
อัศจรรยตัวเอง มองดทูี่ไหนทะลุไปหมดเลย ตนไมภูเขาที่ยืนอยูนั้นมันทะลุไปหมดเลย วาง
ไปหมดๆ เกิดความอัศจรรย พระธรรมทานกลัวเราจะหลงความสวางไสวนี้ ยังไมถึงที่สุด
หรือวายังเปนเงาของอวชิชาหลอกอยู พระธรรมทานเตือน ทานเตือนกลัวเราจะหลง เราก็
ไมรู นี่ละธรรมเวลาขึ้นเปนอยางน้ันนะ เปนอยูในคนเดียวจนอัศจรรยตนเอง เกิดมามีใคร
ที่ไดอัศจรรยตนเองที่ตรงไหน วาโห เรานี่อัศจรรยฯ นะ มีเงินก็มาก เปนเศรษฐีก็ลือนาม มี
เมียก็มาก มผีัวก็มาก ความสุขเราก็มาก มีที่ไหนวาซิ  
 นี้ธรรมองคเดียวขึ้นในใจเทานั้นอัศจรรยตัวเองทันทีเลย เหลานั้นมาเปน
เครื่องประดับใหอัศจรรยไมได ธรรมเหนือกวา พอถงึอัศจรรยนี้ เอากาวขึ้นเลยที่นี่นะ นี่ละ
ธรรมที่นํามาสอนโลกเวลานี้ พอกาวจากนั้นแลวผานความสวางอัศจรรยนี้ขึ้นไป ความสวาง
อันนั้นนอกโลกแลว ความสวางน้ีอยูในโลก ที่เราวาอัศจรรยตัวเองยังอยูในวงสมมุตินะ ถึง
ขนาดนั้นก็อัศจรรย พอกาวจากน้ันไปแลวมาสวางคราวหลังน้ี ความสวางไสวอันนี้เปน
เหมือนกับกองขี้ควาย ฟงซิ ความสวางน้ันเหนือขนาดไหน นี่ที่วาฟาดินถลม ความสวางอัน
สุดทายนี้ขึ้นครอบความสวางอันนี้ แลวตําหนิความสวางอันนี้วาเปนเหมือนกองขีค้วายไป
ได นี่ละธรรมถาลงไดขึ้นในใจไมตองไปถามผูใด เกิดขึ้นในใจพระพุทธเจาตรัสรูเพียง
พระองคเดียวไมตองไปถามใคร ผางขึ้นมาเปนศาสดาองคเอก สาวกแตละองคๆ เตม็ภูมิ
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ของสาวกไมตองไปถามใคร นี่สาธุเราก็ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา เต็มอยูในหัวอกนี้
แลวจากสวากขาตธรรมทีท่านตรัสไวชอบแลว กาวเดินไปตามทานผลก็ปรากฏเปนลําดับลํา
ดา ธรรมะไมใชธรรมะโมฆะ ผูปฏบิัติเพื่อธรรมะตองปรากฏเปนธรรมขึ้นมา จนกระทั่ง
สุดทายไดนํามาสอนโลกอยูเวลานี้ 
 เราสอนโลกมานี้ที่ออกเปดเผยก็คือเปนเวลา ๗ ป นําธรรมเหลานี้ออกสอนโลก
เรียกวาแกงหมอใหญ ไดเปนผูนําพี่นองทั้งหลายเปนเวลา ๗ ป ตัง้แตปรากฏฟาดินถลม
มาเปนเวลา ๕๕ ป สอนเปนลําดับลําดามีแตกองหมอเล็ก แกงหมอจิ๋วๆ สอนพระอยูบน
ศาลานี้ เราไมลืมนะ มแีตพระบนศาลานี้ฟง แกงหมอเล็กหมอจิ๋วๆ ธรรมเด็ดขาดๆๆ 
จนกระทั่งมาประกาศเปนผูนําพี่นองทัง้หลาย ธรรมะนี้ก็กระจายออกเรื่อยๆ ดังที่เห็นเวลา
นี้เปนยังไง  
 นี่ละถอดออกจากหัวใจ เราจวนจะตายแลว เราไมเคยสะทกสะทานใครจะวาอะไร
กับเรา มันอยูใตวมิุตติทัง้นั้นพูดงายๆ วิมุตติความหลุดพนไปแลวจากสมมุติทัง้ปวงจะเอา
อะไรมาแทรกเขาก็ไมตดิ เพราะฉะนั้นใครจะวาอะไรเราจึงไมเคยสนใจยิ่งกวาธรรม และยิ่ง
กวาความเมตตาสงสารที่จะนํามาสอนโลก เราสอนโลกดวยความสงสาร เราไมไดสอนโลก
ดวยความอยากโออยากอวด โออวดหาอะไรมันกําลังจะตายแลวอีตาบัวนี่ สักกี่วันก็จะตาย 
กอนจะตายขอใหไดธรรมะนี้ประกาศสอนธรรมตามทางของศาสดา ใหไดเปนสิริมงคลแก
พี่นองทัง้หลาย 
 ไมมีอะไรเกนิธรรมขอชีน้ิ้วเลย ในสามแดนโลกธาตุนี้อยูใตธรรมทั้งน้ันเปนแดน
สมมุติ วิมุตติคือความหลุดพนของจิตสวางจาครอบโลกธาตุ นี่คือธรรมชาติที่เลิศเลอที่
พระพุทธเจามาสอนโลกอยูนี่ สาวกทั้งหลายก็จาขึ้นเต็มภูมิของตนๆ มาสอนโลก นี้เราก็
เต็มภูมิของหนูตัวหนึ่งเหมือนกัน มาสอนโลกจึงไมมีสะทกสะทาน อยางที่เขากําลังเตรียม
จะฟองเราอยูนี่ เขาจะฟองเราวาหลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม ปรับอาบัติปาราชิก นี่เขาวา
เขาจะฟอง เขายังไมฟองนะ เขาจะฟอง ทางนี้ฟงเร่ือยๆ แตไมไดฟงเสียงเขาวาจะฟองนะ
จะกลัวเขานะ ยิ่งอวดไปเรื่อย เดี๋ยวนี้กําลังอวดอตุริอยูนี้ใชไหม 
 อุตริมนุสธรรม แปลวาธรรมที่เลิศเลอของมนุษยที่กราบไหวบูชาอันสูงสุดทีเดียว วา
งั้นนะ ธรรมประเภทนี้ไมมีในตน ใครไปอวดวามีธรรม สมาธึ วา สมาปตฺตึ วา มคฺค ํวา 
ผลํ วา ตัง้แตสมาธิขึ้นไป ไมมีสมาธอิวดวาเปนสมาธิก็ปรับอาบัติๆ เร่ือยไปถึงอรหัตบุคคล 
ธรรมเหลานี้ไมมีในตนแตอวดวามีในตนนี้ปรับอาบัติปาราชิก ตามพระวินัยมีอยางน้ัน แลว
ธรรมเหลานี้เราเอามาพูดทั้งหมด ทําไมเราจึงเอามาพูด กม็ันเต็มอยูในหัวใจนี้ทั้งหมดจะ
ไมพูดไดยังไง ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมสอนโลก สอนโลกไมไดมีอยางเหรอ 
พระพุทธเจาสอนโลกมากอนแลว เปนศาสนาสอนพวกเราอยูทุกวันนี้ มาจากสาวกทั้งหลาย
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โดยลําดับ เขามาถึงจุดนีก้็คือ หลวงตาบัวที่กําลังถูกเขาฟองรองอยูเวลานี้วาอวดอุตริมนุส 
ธรรม 

ใครจะวาใหวามา ธรรมเราเต็มหัวใจแลว เขาวาอวดก็อวดกับเขา อวดตลอด 
เดี๋ยวนี้กําลังอวด อยากใหทานทั้งหลายไดเห็นหัวใจดวงนี้พูดงายๆ นะ เราจวนจะตายแลว 
มันครอบโลกธาตุจาไปหมดแลวจะใหวายังไง นี่ผลแหงการปฏิบัติธรรมของพระพทุธเจา 
ธรรมของพระพุทธเจาเปนโมฆะเหรอถึงนอนหลับหูหลับตาไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ฟง
แตเสียงเพลงกลอมของกิเลสลูกทุงลูกกรุงทีไ่หน ไปที่ไหนเปนบาไปเลยถาแบบนั้น ถาเปน
เสียงธรรม โอย หมอนอยูไหน มอืควาไปแลว เปนอยางนั้นนะ เราจึงอยากใหพีน่อง
ทั้งหลายไดเห็นธรรมนี้ พูดคนเดียวเขาก็หาวาบา ฟงแตวาหา คือมันไมเปนความจริงอยาง
เขาวา 

ก็เราไมไดอวด เราพูดความจริง มีเทาไรก็ออกเต็มเหนี่ยวๆ เอาผูมาถามธรรมะ 
เอาถามมา นั่นวางั้นเลยนะ อันไหนที่ควรจะตอบหนักเบามากนอยมันจะออกของมัน
ทันทีๆ เลยอยูในนี้ เต็มอยูในหัวใจนี้แลว นอกจากไมควรออกดงึก็ไมออกนะ เปนความ
เหมาะสมอยูในใจหมด อะไรมายังไงควรตอบหนักเบามากนอยเพียงไร มันจะเปนอยูใน
เข็มทิศอยูภายในนี้ ทางโลกเขาวาเรดาร เรดารภายในยิ่งละเอียดยิ่งกวานั้นอีกนะ อนันั้น
เปนความเหมาะสมสําหรับผูครองธรรมนี้เทานั้น ที่จะนําออกใชหนักเบามากนอยจะออก
เองๆ 

ฟงซิทานทั้งหลายไมเคยไดยินไดฟง หลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม อวด
ตลอดเวลาอวดจนกระทั่งวันตาย จะไมมีวันถอยเลย เพราะความเมตตาสงสารโลกนี้เหลือ
ประมาณ ที่จะมายอมรับเขาหรือหมอบราบกับเขาวาอวดอุตริมนุสธรรม เขาวาอวดเทาไร
ยิ่งหนักเลย เพราะอํานาจแหงความเมตตา อันนั้นประสาหมาเหาฟา มันอมขี้มาเหา ปาก
อมขี้มันก็สกปรกละซิ นีป้ากอมธรรมออกไปเขาใจไหมละ เราพูดอยางน้ี ยังไมถึงวิทยุมัน
ขั้นนี้ก็เอาเสียกอนนะ ออกวิทยุขั้นนีเ้สียกอน 

อยากใหทานทั้งหลายไดเห็นอรรถเห็นธรรม ศาสนาพระพุทธเจาเลิศเลอสุดยอด
แลว ชี้นิ้วเลย สุดยอดไมมีอะไรที่จะเสมอเหมือน ขอใหตัง้ใจปฏิบัติ การสรางคุณงามความ
ดีอยาใหกิเลสมาเหยียบๆ นะ พอจะทําความดีอะไรกิเลสมันจะเขามาขวางๆ จะไปวัดไปวา
ฟงศีลฟงธรรมทําบุญใหทานอะไร อนัหนึ่งมันจะมาขวางๆ กิเลสน่ันละขวาง เตะมันไปเลย
นะเขาใจไหม เราจะไปวัดเราจะทําบุญใหทาน เตะมันไปเลย มันตระหนี่ทางนี้ให เอาวาไง
สมควรจะใหใหนั่น จึงเรียกวาธรรมสูกิเลส นี่ละจะพาเราพนจากทุกข ไอทีม่ันมากีดมาขวาง
ไมมี มีแตจะพาใหจมนั่นละ เร่ืองธรรมเปนอยางงั้น เราก็ไมเคยไดเทศนาวาการอยางน้ี 
เพราะอันนี้ไมใชธรรมที่คาดที่คิด มนัเปนขึ้นในหัวใจเต็มหัวใจบอกชัดๆ เจนๆ นี้เลย เร่ือง
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ธรรมของพระพุทธเจาเลิศเลอขนาดนี้ เปนธรรม อกาลิโก สดๆ รอนๆ ตลอดเวลา ขอให
ปฏิบัติตามอรรถตามธรรมพระพุทธเจาเถิด 

เชนพระทานอยูในปาในเขา ทานตักตวงเอามรรคเอาผลรูไหม ไอพวกที่อยูใน
กระดูกหมกูระดูกวัวแลวเหาวอๆ มา ใครพูดความดีขึ้นมาไมได ใหพดูเรื่องกระดกูหมู
กระดูกวัวเหมือนมันคาบที่ปากอยูนั้น จึงจะพูดไดอยางน้ันเหรอ เราอยากถามอยางน้ัน 
พวกกระดกูหมูกระดูกวัวคาบที่ปาก ไปทีไ่หนมีแตกระดกูหมูกระดูกวัวเต็มปากๆ อรรถ
ธรรมเต็มหัวใจไมมี ทานเสาะแสวงหาธรรมอยูในปาในเขา มีแตอรรถแตธรรม ทุกขจน
ขนาดไหนมองเห็นผักกระโดนนั้นก็ยังระลึกไมลืม นั่นนะทุกขขนาดไหน แตหัวใจมันสงาอยู
นั้น ทานพอยังอัตภาพใหเปนไป 

นี่ละธรรมที่เกิดมาเหลานี้พระพุทธเจาสลบสามหน บรรดาสาวกทั้งหลายผูยากก็มีผู
งายก็มีเปนลําดับลําดา สุดทายผลที่ไดมาก็คือ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรานั้นละ ทาน
เหลานี้ตายใจไดเลย พูดออกมาคําไหนไมมีผิดมพีลาด อยางพูดอยางน้ีก็เหมือนกัน เรา
สอนโลกที่ออกประกาศมาเปนเวลา ๗ ปนี้ เราไมเคยมีคําไหนที่พูดออกตอโลก เปนความ
กระทบกระเทือนใหโลกเสียหาย เพราะคําพูดของเราที่เปนธรรมออกมานี้เราไมมี มีแตเปน
ธรรมลวนๆ จะพูดออกแบบไหนๆ เปนธรรมลวนๆ เรียกวาธรรมสอนโลก 

ดังที่เขาวาหลวงตาบัวไปยุงกับการบานการเมืองอะไรเขาวา นี่พวกปากอมขี้เขาใจ
ไหม ยุงกับการบานการเมือง การบานการเมืองมันเรื่องสกปรก ธรรมนี้เปนธรรมชะลาง
ความสกปรก จะวาไปเลนกับการบานการเมืองไดยังไง ธรรมสอนโลกตางหาก เราสอนทุก
วันนี้เราสอนโลก จะออกแงใดมมุใดเราไมสงสัยในการออกของเรา ไมวาแงใดมุมใดเรา
พิจารณาโดยธรรมทุกอยาง แลวออกดวยความเปนธรรม ใครจะเชื่อไมเชื่อก็แลวแต เพราะ
ธรรมไมบังคับใคร เปนเรื่องของผูนั้นพิจารณาแลวจะปฏิบัติตามก็ได ไมปฏิบัติตามกเ็ร่ือง
ของเขา เราสอนตามอรรถตามธรรมผิดถูกชั่วดี ชี้แนวทางไปตามนั้นโดยลําดับลําดา ใคร
จะเอาก็เอาไมเอาก็แลวแต นี่เรียกวาธรรม ที่เราสอนโลกทุกวันนี้เราสอนอยางน้ีเอง 

จึงขอใหพี่นองทัง้หลายไดสนใจในอรรถในธรรม ครองแตขี้หมูราขี้หมาแหงเต็ม
หัวใจๆ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขีห้ลง เต็มหัวใจทุกคนๆ วิเศษวิโสที่ไหน ขอใหครองธรรมในหัวใจ
เทานั้นอยูคนเดียวจาอยูครอบโลกธาตุ นั่นเปนยังไงธรรม ใหมองดธูรรมมากๆ นะ อยา
มองดตูั้งแต ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทานเรียกวา ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มันเต็ม
หัวใจอยูแลวจะเอามาที่ไหนใหมันลนฝงไปอีกละ เอาธรรมเขาไปแทรกบางซิ พอธรรมเขา
แทรกมากนอยมันจะรูทันที ส่ิงเหลานี้เปนยังไงพอมีคูแขงแลวมันจะรู อันใดดีอันใดชั่วยิ่ง
หยอนกวากันรู ถามีอันเดียวไมมีอะไร มีแตอันนี้ก็กินกันไป ผักกระโดนก็กินกันไป ถามี
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ของดีกวานี้ผักกระโดนก็ไมเอา เขาใจไหม แนะเปนอยางน้ัน ธรรมะเมื่อเขาอยูในหัวใจแลว
ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ พากันจําเอานะ 

วันนี้ไดเปดอุตริมนุสธรรมใหพี่นองทั้งหลายฟง ฟงใหดีหลวงตาบัวนี้เปดเต็ม
เหนี่ยว ใครจะวาอะไรก็ตามเราไมสนใจ เพราะธรรมคือความเมตตาธรรมและความ
บริสุทธิ์เต็มอยูในหัวใจนี้ กับเมตตาธรรมที่ครอบโลกธาตุนี้เหนือกวาที่เขาจะมาฟองรอง ที่
เราจะไปสนใจฟง เราไมฟง ทานทั้งหลายตั้งใจเอานะ ธรรมพระพุทธเจาไมใชธรรมหลอก
โลก ที่ออกมาพูดวาอวดอุตรินี้แหละตัวหลอกโลก ใครจะดีไมได ใหเปนขี้เปนมูตรเปนคูถ
เหมือนเขานั้นได เขาใจ ถาธรรมชําระส่ิงเหลานี้ไมได พูดอะไรออกมาเปนอรรถเปนธรรม
หาวาอวดอุตริมนุสธรรมหมด พวกนี้มันไมมีความดีติดตัวแมนิดหนึ่ง มีแตความชั่วชา
ลามก แสดงออกมาขวางโลกทันที เปนคนรกโลกไปทันท ี

ทีนี้หันเขามาถึงวิทยุ เวลานี้วิทยุกําลังกระจายออกไปหมด เอา ออกเถอะวางั้นเลย 
ธรรมที่เราแสดงนี้เรียกวา รอยเปอรเซ็นตๆ เราไมมีสงสัยในธรรมที่เราแสดงออก ในธรรม
ทุกขั้นทกุภูม ิ จนกระทั่งถงึวิมุตติหลุดพนเต็มอยูในหัวใจนี้หมดแลว เอา ใครจะถามๆ มา
วางั้นเลย มันเต็มอยูในหัวใจ จึงเทศนาวาการดวยความเมตตา ไมใชกลาหาญชาญชัยอยาก
โออยากอวด อยางน้ันเราไมมี เร่ืองความเมตตานี้เต็มหัวใจๆ ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นใคร
จะวายังไง เราจึงไมเคยสนใจ ไมเหนือความเมตตาไปได ครอบไปหมด 

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฎบิัติศีลธรรมนะ จิตใจชาวพุทธเรานี้หางเหินมาก โลกเจริญ 
มันเจริญดวยฟนดวยไฟอิจฉาพยาบาท อาฆาตจองเวรซึ่งกันและกัน ไปที่ไหนมีแตโรงหมัด
โรงมวยเต็มบานเต็มเมือง ของกิเลสที่จัดขึ้นใหไปตอยกัน กดักันก็เหมือนหมากัดกัน ตัว
แพตัวชนะเจ็บดวยกันนั้นแหละ ใครจะวาใครดีใครเกงมันเจ็บดวยกันนั่นแหละ ขึ้นชื่อวา
กเิลสจับหัวชนกันแลวเจ็บดวยกัน ถาเปนธรรมะแลวเบิกกวางออกไป ดวยความเมตตา
สงสารเห็นใจเขาใจเรา แมแตสัตวเดรัจฉานขึ้นมาเขาก็มีหัวใจ เรามีหัวใจ เอาใจเขาใจเรา
วัดกันแลวทํากันไมลงนะมนุษยเรา เห็นอกเห็นใจเกิดความสงสารเมตตา ชวยเหลือกันได
ตลอดเวลา 

พอพดูอยางนี้เมื่อวานนี้ก็ไป พอดรีถเขาแฉลบไปยังไง ไปชนเอาอะไรที่เขากั้นไว
ทางโคงนะ มันไปชนเอาทางโคง ถาไมมีเสาอะไรเขากั้นเอาไวนั่น ถาไมมีอันนี้ดันไวตกเลย
นะ เราไปเมื่อวานนี้รถติดอึกทึกเราดู เลยเห็นผูหญิงคนหนึ่งเลือดสาดอยู เราดูเห็นแกเดิน
ไปเดินมาก็ดีๆ  ออ นี่แสดงวาแกเจ็บแตภายนอกเห็นเลือดแกตามนี้ แตตัวของแกเองเดิน
รอบๆ รถอยู แตไมเห็นมีอะไร นี่อํานาจความเมตตาสงสารพูดใหมันชัดเสีย เมื่อวานไป
เจอเขานั่น ถาสมมุตวิามีอาการหนักกวานี้เราจะโทรศัพทถึงโรงพยาบาลทันที แลวใหรถ
โรงพยาบาลมารับอันนี้ไปเปนคนไขของเรา น่ันเห็นไหมละ นี่เราพูดออกมาเราดูแลว 



 ๑๑

จากน้ันแลวเราก็ผานไป พอขากลับมาก็มาสังเกตดูนั้น ร้ัวอันนั้นเขาก็ทําดีแลว แลวคนนั้นก็
หายไป เพราะผูหญิงคนนั้นก็เห็นเลือดอยูตามนี้ คงถกูตั้งแตภายนอก ภายในไมถูก ถาถูก
แลวแกจะมาเดินไดยังไง นี้แกเดินอยูเห็นเลือดสาด 

เรายังวิตกเกี่ยวกับการชวยเหลือ ถาวาหนักกวานั้นไปทันทีเลยนะ เราโทรมา
โรงพยาบาลศูนยอุดรทันทีเลย ใหเอารถมารับคนไขคนนี้ไป คนไขคนนี้เปนคนไขของเรา 
ใหรักษาเต็มเหนี่ยวเลย นี่ละอํานาจแหงความเมตตามันเปนของมันเอง ไมเคยเห็นหนาคา
ตาก็ตาม ธรรมะนี้ประสานกันไดทันที ความเมตตาสงสารระหวางคูทุกขคูจน กับผูมั่งมี
พอที่จะเฉลีย่เผื่อแผกันไดจะออกรับกันทันที นี้เร่ืองของธรรมเปนอยางน้ี นี้ไปพูดถึงเร่ือง
อันนี้ เมื่อวานมาสัมผัสเราก็เลยพูดออกมาเสีย มันเปนอยางน้ันจริงๆ เราก็ไดพูดในรถ 
เมื่อวานนี้ไปกับพระ เขาไมเปนอะไรตางคนตางด ู แลวก็ถามอีกเปนยังไงไหมละผูหญิงคน
นี้ ไมเปนอะไรละเห็นมีแตเลือดอยูตามนี้วางั้น นั่นละเรายังเปนหวงขนาดนั้น แตเราดูแลว
กอนที่เราจะผานไป ถามีหนักกวานั้นจะโทรศัพทเดี๋ยวนั้นเลย 

ผูหญิงคนนี้เกิดมาเราเคยเห็นเขาเมื่อไร เราไมไดวาผูหญิงคนนี้ผูชายคนนั้น เปน
คนชาติชั้นวรรณะใดอยูในจังหวัดใดอําเภอใด เราไมวา มนุษยเทานั้นพอกัน เปนความ
ทุกขตองการความชวยเหลืออยูในหลักธรมชาติแลว ใครมีความสามารถที่จะชวยเหลือ
ยังไงเอาเลย ความหมายวางั้น นี่ละธรรมเปนอยางน้ัน พากันจําเอา ธรรมไปที่ไหนไมจืด
จาง สงางามไปหมด ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทําอะไรกันไมลงงายๆ ละถามีธรรม
ในใจ ถามีแตกิเลสตัณหามีแตคอยจะดูถกูเหยียดหยามซ้ําเติมกันตลอดเวลา ในอาการใดที่
ควรจะทําไดเอาทั้งนั้น เร่ืองของกิเลสเหยียบแหลกไปเลย เร่ืองธรรมประคองกัน เอา
เทานั้นละ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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